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Dilluns es posen a la venda les entrades per a la temporada
tardor-hivern 2019 de l'Espai Ter
L’Abonament T5, el Paquet Nadal i els descomptes amb el carnet Montgrí Medes Jove, principals
incentius a l’hora de comprar entrades

El proper dilluns es posen a la venda les entrades de la programació del segon semestre de 2019 de
l'Espai Ter, que inclou un total de 18 espectacles de primer nivell i tindrà el teatre com a gran
protagonista. El cicle de tardor-hivern s'iniciarà el mes de setembre, per bé que durant aquest estiu
l'activitat a l'equipament ja és molt intensa amb el Festival de Música de Torroella de Montgrí i la
representació, el dimarts 27 d'agost, a les 20.30 h, de l'obra Bona Gent, de Teatre de Guerrilla, amb
Quim Masferrer, en el marc de la Festa Major de Sant Genís.
La nova programació manté l'objectiu de portar a Torroella de Montgrí propostes avalades per la qualitat
i l'èxit d'espectadors, algunes d'elles protagonitzades per grans noms de l'escena del país, amb el
propòsit de convertir l'equipament en un dels referents més potents de les arts escèniques a les
comarques gironines. En aquest sentit, l'aposta pel teatre professional continua essent molt forta.
Novament, l'Espai Ter tornarà a ser subseu del Festival Temporada Alta amb dues obres: La
Tendresa (27 d'octubre, a les 18 h), d'Alfredo Sanzol i Casa de nines, 20 anys després (15 de
novembre, a les 20.30 h), de Lucas Hnath, amb actors i actrius molt coneguts. També cal destacar la
programació de dues notables produccions de teatre en castellà: Mundo obrero (12 d'octubre, a les 21
h), d'Alberto San Juan com director i actor; i el clàssic Mariana Pineda (9 de novembre, a les 20.30 h)
de Federico García Lorca, amb Laia Marull, entre altres.
Com a novetat, s'han programat dues obres de teatre musical: 24 hores de la vida d'una dona (7 de
desembre, a les 20.30 h), basada en l'obra de Stefan Zweig, amb Sílvia Marsó i Troia, una veritable
odissea (29 de setembre, a les 21 h), de Cor de Teatre. En relació amb aquesta obra, es tornarà a
programar una visita guiada gratuïta a l'equipament (12 h) que permetrà conèixer com es prepara una
producció d'aquest tipus. La temporada anterior es va fer per primer cop i tenir un gran èxit de
participació.
Una alta de les novetats és l'arrencada del cicle Teatre al Balcó, un nou projecte que s'emmarca dins
les propostes educatives de batxillerat, que fan un pas més i s'obriran al públic en general. D'aquesta
manera s'oferirà la possibilitat de veure teatre entre setmana, però amb un aforament reduït, només a la
zona del balcó. Per al proper curs es programaran dues obres de teatre basades en lectures obligatòries.

La primera serà Terra Baixa (22 de novembre, a les 9.45 h), d'Àngel Guimerà, amb la companyia
Teatre de Ponent.
L'apartat teatral es complementa amb la proposta que ens portarà la Penya Barcelonista Montgrí i
Comarca per acabar l'any, que ha programat l'obra Aquí no paga ni Déu! del grup de teatre local Teló
Esquinçat (28 de desembre, 20.30 h).
Pel que fa a les propostes musicals, un dels plats forts serà el concert dels guanyador de les 2a edició
del Premi Espai Ter, el quintet de vent Spanish Brass, un dels més reconeguts a nivell mundial.
Aquesta formació valenciana, acompanyada del cantautor Carles Dènia, estrenarà a l'Espai Ter el seu
darrer treball Mira si hem corregut terres... (dissabte 5 d'octubre, a les 21 h).
D'altra banda, també s'han programat dos concerts homenatge, el primer Íntimament Llach (23 de
novembre, 20.30 h ), de la companyia Neus Mar, i un commemoratiu del centenari del naixement de
Teresa Rebull, que porta per títol Cançó i memòria: Ànima desterrada (20 de desembre, 20.30 h).
Els més petits de la casa tindran dues propostes molt interessants: Mira Miró (19 d'octubre, a les 18 h),
un espectacle de dansa inspirat en l'univers del pintor Joan Miró i Aware (2 de novembre, a les 18 h)
de circ contemporani.
Cal remarcar que l'Espai Ter continua apostant per una política de preus que faci més assequibles els
espectacles. Enguany es tornarà a activar l’Abonament T5, que permet escollir 5 espectacles d’un
llistat de 9, per només 50 euros. L'any passat es va esgotar la pràctica totalitat d'abonaments que es van
posar a la venda. Es tracta d'un producte que ha generat molt interès i contribueix a fidelitzar el públic
més fidel, que amb una despesa molt raonable, pot veure 5 espectacles de primer nivell a 10 euros
cadascun. L'objectiu d'aquest producte és el de poder continuar creixent en nombre d’espectadors, com
ha passat en les darreres edicions.
D'altra banda, enguany també es tornarà a oferir el Paquet de Nadal, que per 27 euros inclou els dos
concerts de la programació especial per aquestes festes: Concert d'Any Nou, Valsos i Polques, amb
l'Orquestra Terres de Marca (Dimecres 1 de gener, a les 19 h) i Concert de Reis, amb El Messies
de Händel, a càrrec del Cor de l'Empordà (Dissabte 4 de gener, a les 19 h).
En l'apartat de bonificacions, també cal destacar que els joves titulars del carnet Montgrí Medes Jove,
una iniciativa promoguda recentment per l'Àrea de Joventut, tindran dret adquirir entrades a només 10
euros a la zona del Balcó i l’Amfiteatre, per a tots els espectacles que programi l'Espai Ter.
Veure llibret programació agost 2019 – gener 2020
VENDA D'ENTRADES
La venda d'entrades comença dilluns 22 de juliol a les 8 h del matí en línia a través de la venda via
web www.espaiter.cat
I en l'horari habitual als punts de venda presencials:
- A l'Auditori Teatre Espai Ter, dilluns, dimecres i divendres de 11 a les 13 h.
- A l'Oficina de Turisme de l'Estartit, cada dia de 10 a 20 h (juliol i agost).
Les entrades per a l’obra de teatre Bona Gent, de Teatre de Guerrilla, amb Quim Masferrer, que es
posarà a la venda el dijous 1 d’agost, com la resta d’activitats de la Festa Major de Sant Genís.
ABONAMENT T5
https://espaiter.koobin.com/abonamentT520192
Abona’t a la T5
Si ets seguidor incondicional de l'Espai Ter i vens habitualment a veure els espectacles de la programació
estable, et proposem que adquireixis l'Abonament T5, on pots escollir 5 espectacles d'un llistat de 9.

Per només 50 euros gaudiràs de 5 espectacles amb uns descomptes extraordinaris!
(El nombre d'entrades disponibles de cada espectacle dins d’aquest abonament és limitat. Les butaques
disponibles per aquest abonament són a la zona de Peu Pla i Graderia 2)
L'Abonament T5 escollir 5 espectacles de 9:
- Troia, una veritable odissea! Cor de Teatre. Dissabte 28 de setembre a les 21.00 h
- Mira si hem corregut terres...Spanish Brass. Premi Espai Ter. Dissabte 5 d'octubre a les 21.00 h
- Mundo Obrero. Alberto San Juan. Dissabte 12 d'octubre a les 21.00 h
- Mira Miró. Dansa Familiar. Dissabte 19 d'octubre a les 18.00 h
- Aware. Circ Familiar. Dissabte 2 de novembre a les 18.00 h
- Mariana Pineda de Federico García Lorca. Dissabte 9 de novembre a les 20.30 h
- Íntimament Llach. Companyia Neus Mar. Dissabte 23 de novembre a les 20.30 h
- 24 hores de la vida d'una dona de Stefan Zweig Dissabte 7 de desembre a les 20.30 h
- Cançó i memòria: Ànima desterrada. Centenari del naixement de Teresa Rebull. Divendres 20
de desembre a les 20.30 h
PAQUET NADAL
https://espaiter.koobin.com/paquetnadal
Viu el Nadal a l'Auditori Teatre Espai Ter
Us oferim el Paquet de Nadal, que per només 27 € inclou els dos concerts de la programació especial per
aquestes festes:
- Concert d'Any Nou. "Valsos i Polques" amb l'Orquestra Terres de Marca Dimecres 1 de gener a
les 19.00 h
- Concert de Reis. "El Messies de Händel". Cor de l'Empordà Dissabte 4 de gener a les 19.00 h
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